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 حلقا جديدة من ضيف مرحبًب اكم يف  سـعد السيالوي:
امابعا االسـالميا   وحوار، وضيفنب هلذا ليوم هو أم 

العراق الشيخ عل  ابا  مرحبًب اك يـب   كوردستبنيف 
يف عاـبن زـرور أحـد رءقـب   يف      شيخ، أنـ  اليـوم  

االعتقبل سطبم القعـود الـذي أم ـرت ءـعة معـك يف      
 22ا مدة األم كياعُتقل  من قبل القوات  االعتقبل،

االءراج؟ وهل  علرت مب أظن، ملبذا االعتقبل؟ وملبذاشهر 
كبن مثن هذا االءراج املشبركا يف العاليا السيبسيا يف 

 بذا االعتقبل؟ وملبذا االءراج؟مل العراق
 اسم اهلل الرمحن الرحيم احلاد هلل والصالة و ر:ـي بابفـعل

حماد وآله ومن اهتدى اهداه،  السالم علرت رسول اهلل
بذا االعتقبل؟ ءهذا السؤال جيب أن يوجهأمب ابلنسبا مل

ن الذين قبموا اكث  من التصرءبت التعسفيا لألم  كب
التصرءبت، وأمب االءراج  واعتقبل  كبن من ضان زلك

عين أو خروج  من السجن ءكبن اسبب ارا ز  مـن  

www.alibapir.net



 [5 ]

ُوجه  إل ، وذلك انبً  علرت اععاءهم اعد  التهم اليت
ب واسـتجوا  ستا أشهر اعد أن جـرى علـ  زعـذي   

واستفسبرات وحتقيقبت كث ة، هّم أقروا اـنن الـتهم   
 ..اــكبن  كبذا اليت حبولوا أن ُيلصقوهب ا  كلهب

مب ه  هذه التهم؟ : عد السيالويـس
حبولـ  أن أزصـدى أو    من زلك التهم أنين ر:ـي بابفــعل

أن أضر  أو أن أقوم ا ر  قوات التحبلف القوات 
بسـبونين علـرت مـب جـرى يف     كـبنوا    ا، يعيناألم كي

الثبنيا أننب كبن لنـب   خلدي وجرى يف خبطري، التهاا
.ازصبل مبجاوعا أنصبر االسالم

السؤال الـيت سـيز  لـه،     نعم وهذا هو سـعد السيالوي:
لكن يف رهن االعتقبل قل  أنك ُعذا  كيف؟ مب ه 

اليت استخدم  معك؟ طرق التعذيب
ــ ــاب :ـعل ــ   ي ب ــف الط ــذاون  مبختل ــّم ع رق، ضــر ه

لبالجكتورات شديدة احلرارة وااليقبف ثم  والتعريض
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، جـدا  الذي كبن ثقياًل و علرت رأس شَ  ثقيل حتايل 
وضر  احلديد علـرت ركـبيت وعلـرت مرءقـ ، وعـدم      

لكـن علـرت أي    أخرى، لتعطيش وأشيب لإعطبئ  املب  
حبل رمبب راعون  اعض املراعبة حسب مب مسعـ  مـن   

 .أكثر مينالذين عذاوا  البعض اآلخرين
 طيب من كبن معـك يف االعتقـبل مـن    سـعد السيالوي:

 القيبدة السباقا يف العراق؟
 وااعُتقلـ الذان كبن مع  من إخوزنب من مجبعتنب  علي باب :

ثالثا من أع ـب  الشـورى وزقريبـًب عشـرة مـن       مع 
.جماوعا محبييت

القيـبدة السـباقا يف العـراق     طيب مـن  سـعد السيالوي:
البعثيني؟

املعسكر  وذلك -كروار -حنن كنب يف معسكر باب : علي
للقيبدة العراقيا السباقا القيبدة السيبسيا  بكبن خمصص

.كل القيبدة العراقيا واالداريا، كبن معنب
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..زذكر أمسب  سـعد السيالوي:

..حسني اد ًا من صدام ي باب :ـعل

هل شبهدت صدام حسني؟ سـعد السيالوي:
..اعد به عننعم شبهدن ي باب :ـعل

مبكبنوا يساحوا لكم علرت االختالط اه؟سـعد السيالوي:
كبنوا يساحوا ءقط هو كبن علرت انفراد  ال مب ي باب :ـعل

 الـذين  وكبن علرت حدة يف مكبن خمصص، لكن البقيا
لحاـبم أو  ليف قبطعنـب أو عنـدمب يـذهبون انـب      كـبنوا 

.فونتشب للتحقيق أو للطبيب كنب
جتلسوا مع اعض مْن ِمن هؤال ؟ أو كنتمسـعد السيالوي:

ضانهم طبرق عرير وطه يبسـني رم ـبن،    من علي باب :
.وعل  حسن جميد

حوارات اينك واينه؟ هل كبن  جتري سـعد السيالوي:
..كبن  جتري حوارات ي باب :ـعل
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يبسني رم بن؟ هل عذ  طه سـعد السيالوي:
 طـه  أنب مسع  من عل  حسن جميد أنـه هـو و  ي باب : ـعل

معًب هكذا حكب ل  يبسني رم بن عذاب
عل  حسن اجمليد، طيب هل يعـين هـل    سـعد السيالوي:

أنهم نبدمني علرت مب ءعلـوه خبصـا أنـك     شعرت مثاًل
من قبلهم ومجعتكم زنرانا واحدة، اكن  أصاًل مطبرد

هل أثّرت عليهم مثاًل؟ هل هنب  العديد مـن البعثـيني   
 ىل الدين؟إ العلابنيني هم نراهم اآلن يتجهون

نعم، أنب كن  أحبورهم واعض املرات اعـض   ي بـاب : ـعل
ونتشبجر يعين مشبجرة كالميـا،   األحيبن كنب نتصبدم

أكثـرهم  ن ، كـب ولكن اعـدمب عرءـون  وعرءـوا نـييت    
ويســـاعون لكالمـــ ، ويستشـــ ون      عمـــون 

أن  ويستفسرون عن مسبئل شـرعيا وق ـبيب أسـتطيع   
حت  زنث ي االجيبا ، منهم وقعوا يعين  اكث إن أقول 

هلم العقيـدة   ءكن  أنصحهم وكن  أرشدهم وأشرح
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االسالميا وه  أسبس الشخصيا املسلاا، وأصحح هلم 
جماوعا منهم الذين كبنوا قريبني مين،  مفبهياهم وزنثر

 .زنرانبزهم قريبا من زنرانيت
هـل شـعرت أي مـنهم جـبهر مـثاًل        ســعد السـيالوي:  

سن اجمليد علرت صـدام  للشهبدة أن  حتك  عن عل  ح
 ..علرت حسني

أنب ال أحب أن أذكر األمسب ، ولكن كاب قل   ي باب :ـعل
منهم كن  أشـعر اـننهم يف زريـي      يعين جماوعا جيدة

 إجيبا  وجيد ويف الرجوع إىل االسالم وإىل التاسـك 

ابالسالم، وإىل حمبولا لفهم االسالم علرت أسبس القرآن 
 .والسنا

  من ضان التحقيقـبت الـيت   كبن هل سـعد السـيالوي: 
جرت معك انن ازها  اننـك مـن الفكـر الـتكف ي     

القبعدة، خبصا علرت ضـو  عالقتـك مـع املـال      زنظيم
 االسالم؟ كريكبر، نعرف ليش االنفصبل مت عن أنصبر
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امابعا االسالميا امتداد للحركـا االسـالميا    ي باب :ـعل
مـن  أنصبر االسالم مب كبنوا يف يـوم   السباقا وجماوعا

احلركـا   األيبم ضان مجبعتنب، هّم جماوعا انفصلوا عن
االسالميا يعين مب كـبنوا معنـب يف يـوم مـن األيـبم و       

خيتلف يف كث  من املسبئل يعين  ينفصلوا عنب، وزفك نب
 حنـن  هم ءاـثالً يف أسلو  العال االسالم  عن زفك 

نؤمن ابلعال السيبس ، ونؤمن اننه جيب أن نركر علرت 
واالعالمـ  والتثقيفـ  والعاـوي ألن     دعوىالالعال 

 منهج الرسول األكرم عليـه الصـالة والسـالم كـبن    

هكذا، كبن الرسول عليه الصالة والسالم اـدأ عالـه   
علـيهم الصـالة    أول مب اد  ادعوة النـبس، والرسـل  

والسالم كلهم كبنوا هكذا، ءيجب أن نبدأ من حيث 
نـبس  والسـالم اتفهـيم ال   ادأ الرسـل علـيهم الصـالة   

 والتوحيد..العقيدة 
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 كان:ير لألمرـبابي
 .نقبومكم مبب أنكم حمتلون ءيجب أن زعطونب احلق أن

ختتلف معهم يف موضوع  يعين أن كن  سـعد السيالوي:
العال العسكري والقتل، طيب ءيه التقب  اينك واـني  

الررقبوي ومب رأيك ءياب يقوم اه اآلن أاو  أاو مصعب
 مصعب الررقبوي؟

مـب   ( مصعب الررقـبوي  التقي  )أاوال أنب مب   :ي بابـعل
حسب مـب مسعـ  مـن     رأيته، ولكن أنب ل  مالحظبت

زصر بزه، أنب ل  مالحظا كب ة علرت زصر ه الذي هو 
إىل النف  العبم ضد الشيعا، ألنه هذا طبعًب ال يسعه  دعب

واملنطق ومصلحا االسالم  الشرع، وأي ًب خمبلف للعقل
رمبـب هنـب  نقـبط التقـب  اـني ذا       واملسلاني، ولكـن  

وهــذا الطــرف االســالم ، مــثاًل التصــدي  الطــرف
 لالحتالل وحنن مب أخفينب هذا حتـرت يف السـجن مـع   
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، قل  مب دام أنكم حمتلون ءيجـب  األم كينياحملققني 
صـور املقبومـا    و لكـن ، أن زعطونب احلق أن نقبومكم

بد، وأشكبل املقبوما طبعًب ختتلف وحتتال أكثر من اجته
املقبوما ش   أصيل حترت عند احليوانـبت، حتـرت    لكن

عن نفسهب وعـن   زتعرض خلطر زقبوم نبت عندمباحليوا
 .بأءراخه

ولكن حنن يف حديثنب اصدد احلديث عن  سـعد السيالوي:
االنتحـبر، كـل    والقتل، قتل األاريب  التفج  عاليبت

العـراقيني،   هـذه األحـداا الـيت حتـدا اآلن و ـ ّ     
عين يف أي نوع من االلتقب  اني ءكر  وءكـر  ابلنهبيا ي

 يف هذا االطبر؟ أاو مصعب الررقبوي
 ..أصل املقبوما مقبوما احملتل ي باب :ـعل

 ..خالف علرت هذا املوضوع هنب سعد السيالوي:
 أصـل مقبومـا احملتـل حنـن نعتقـد اـه احملتـل        ي باب :ـعل
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الريبصب، يعين حترت علرت مذهب اوش مسعنب اننه قبل: 
يعين وهذا حق أقرزه  ذا احتل أحد الدي ءنقبومه،أنه إ

الشرائع السابويا والقوانني األرضيا لكـل النـبس أن   
احملتل، وهنب  قبعدة ءقهيا دءع الصبئل الذي  يقبوموا

ممتلكبزـك،   يصول علرت ايتك ويريد أن يستول  علـرت 
يقول الرسول عليه الصالة والسالم: "مـن قتتـل دون   

عنه ومن قتـل دون نفسـه    مبله ءهو شهيد"، كاب صح
ودون عرضه هذه نقطا االلتقب ، أمـب مـب لتلـف ءيـه     

التعرض لألاريب  واملدنيني العرل هذا طبعًب ال  عنهم ءهو
النيب عليه الصالة  جييره الشرع احلنيف، ألنه صح عن

والسالم يف صحيح البخبري ومسلم "ُوجـدت امـرأة   
عليه رسول اهلل ءننكر الرسول  مقتولا يف اعض مريبزي

؟ مب كبن   الصالة والسالم ذلك، ءقبل: من قتل هذه
لتقبزل" وأي ـًب اخللفـب  الراشـدون رضـوان اهلل      هذه
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ال يقتلـوا   عليهم كبنوا ينمرون جيوش املسـلاني اـنن  
ــًب" ءــال جيــوز   ــدًا وال عســيفًب وال راهب امــرأة وال ولي

 .واملدنيني العرل التعرض لألاريب 
ي ًب عن الفتـوى املتعلقـا   إذًا لنتحدا أ سـعد السيالوي:
ابستببحا الشيعا واآلن مب جيـري اآلن يف   اناو مصعب

 كوردسـتبن  العراق، شو موقف امابعا االسالميا يف
العراق ممب هو اوادر حلر  طبئفيا؟ أيـن زقفـون أنـتم    

 كاسلاني أكراد؟
هذا احلبدا الذي نرى زداعيبزه  باستنكرنحنن  باب : يـعل

العراقيـا، وهـ     علرت السبحاالسيئا مع األسف اآلن 
زفج  القبا امل رواا علرت قربي االمـبم علـ  اهلـبدي    

العسكري رضوان اهلل عليهاب وهاب من  واالمبم احلسن
هم  علاب  املسلاني وأئاتهم، ليسوا خمصوصني ابلشيعا

من علاب  املسلاني، وأهل السنا وامابعا ال يفرقون، 
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اهلل "ال نفرق  يفرقون اني رسل كاب أن أهل االسالم ال
اني أحد من رسله" كـذلك أهـل السـنا وامابعـا ال     

اـني العلاـب  واألئاـا وإحيـب  عمـون الكـل        يفرقـون 
ازصـل    دا وأنببويبجلون الكل، ءبستنكرنب هذا احل

اإخوز  يف املكتب السيبس  يف امابعا االسـالميا يف  
استنكروا ءيه هذا احلبدا،  أصدروا ايبنًبون كوردستب
 ًب نستنكر وندين اشدة التعرض لبيـوت اهلل  ولكن أي
ومن أظلم ممن ] وزعبىل، ألن اهلل زعبىل يقول:  سبحبنه

 [ يف خرااهب منع مسبجد اهلل أن يذكر ءيهب امسه وسعرت
 ءبلتعرض لبيوت اهلل ابالءسـبد، وللاصـلني ابلقتـل و   

وأعظم اكث  من زفج  قرب،  سفك الدمب  ءهذا أعظم
بعًب خمبلفًب للشرع الشك ألن ءيهوزفج  القبور أي ًب ط

إهبنا للاي  وجتريح لشعور األحيـب ، وخصوصـًب إذا   
املسلاني ورمـوزهم   كبن املي  صبحب قرب من علاب 

وأئاتهم ءف  هذا جتريح لشعور اآلالف من املسلاني، 
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سفك دمب  املسلاني وهدم ايوت اهلل  ولكن ال شك أن
نهـب أعظـم  زعبىل والتعرض هلب واالهبنا اهب ال شـك أ 

جرمًب من زفج  القبور، ءنحن نستنكر كل مب خيـبلف  
مب ُيفسح اجملبل  الشرع وكل مب يؤذي املسلاني، وكل

للاحتل وكل مب يعطـ  الذريعـا للاحتـل أن يرسـخ     
 .ءنكثر وجوده يف الدنب أكثر

شيخ عل  ابا  امسح لـ  اوقفـا قليلـا     سـعد السيالوي:
ا وأارزهـب عـن   املريـد مـن األسـئل    وسنعود طبعًب معنب

الرئي  العراق ..... اختفب  عرت الدوري نبئب
مرحبـًب اكـم مـن جديـد، وكنـب قبـل        سـعد السيالوي:

زوجهنب للشيخ عل  أم  امابعا االسالميا  الفبصل قد
ن العراق اسـؤال حـول نبئـب الـرئي     كوردستبيف 

العراق  عرت الدوري، قيل أنه أنكم سبهاتم ابختفبئه 
األسبب  أي ًب اعتقلتم  بل، وأنكم هلذهوجنبزه من االعتق

 ؟ من قبل القوات األم كيا
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من التهم اليت وجه  إلّ     زكن هذه التهاا ي بـاب : ـعل
وأنب ال أعلم شيئًب عـن عـرت الـدوري إطالقـًب، ومـب      

..إخفبئه والتسع عليه سبعدنب علرت

..أادًا سـعد السيالوي:

..أادًا ي باب :ـعل

..ين لي يع سـعد السيالوي:

.ن   يذكروا ذلك أصاًلواألم كب ي باب :ـعل

طيب شو التهم الل  وجهوهب لك هـل   سـعد السيالوي:
أو أنك من  ازهاو  اننك ع و يف زنظيم القبعدة مثاًل

الفكر التكف ي؟
هم يف التحقيقبت اليت أجري  مع  ذكـروا  ي باب : ـعل

د من هذا، ذات مرة أحد احملققني وكبن حسب مب أعتق
لـ  خريطـا علـرت     اريطبنيب هو سنلين قبل: يعين رسـم 

هذا الشيعا، ثم قـبل:   الورقا وقبل: هذا أهل السنا و
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دائرة أهل السنا وحر  الدعوة  زنظيم القبعدة داخل
داخل دائرة الشـيعا، ءننـ  مـن دائـرة أهـل السـنا       

ال من دائرة الشيعا، قل : أنب طبعًب من أهل  وامابعا
قـبل: حتـرت    لكن ملبذا هذا السؤال؟السنا وامابعا و

من حـر    او أعلم هل إنك أقر  من زنظيم القبعدة
أنب ال أدخل نفس   هذه اخلريطا، ارءعالدعوة؟ قل : 

يف الدائرة ابخلبرطا اليت زرمسهب ل  أن ، وأخذت منه 
مستقيم قل : هذا خط االسـالم،   بخط القلم ورمس 

ة والرسول األكرم عليـه وعلـرت آلـه وصـحبه الصـال     
إمبم هذا اخلط، ءننب أمش  علـرت هـذا اخلـط     والسالم

ءكل من    اهلل عليه الصالة والسالم،ـوورا  إمبم  نب
مشرت خلف الرسول عليه الصالة والسالم ءهو أخـ ،  

أو  ذهب اني مذهب  سوا  مسرت نفسه سنيًب أو شيعيًب
أو كبن يف أي حركا أو أي زنظيم، كل من كبن أقر  

الة والسـالم وإىل منهجـه ءهـو    الص إىل الرسول عليه
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أقــر  إلــّ  وأقــر  مــين، إن هــذه التســايبت       
حنــن الــذين اســتحدثنبهب، ولكــن اهلل  واملصــطلحبت

 [ هو مسبكم املسلاني] سبحبنه وزعبىل مسبنب املسلاني 
 ءيجب حنن أن نركر علرت مب مسبه اهلل سبحبنه وزعبىل و

 .استحدثنبه حنن من األمسب  ال مب اختبره امسًب لنب،
 اليوم هل لـديكم عالقـا مـع احلـر      سـعد السيالوي:

االسالم  مع حمسن عبد احلايد وطبرق اهلبمش ، شـو  
مـن العالقـا    عالقتكم اهذا احلر ؟ هل ءيه أي نـوع 

 نوع من التنسيق؟
 نعم لنب عالقا جيـدة مـع إخوزنـب يف احلـر      ي باب :ـعل

االسالم  وإخوزنب يف هيئا العلاب ، وأي ًب مع األطراف 
يعـين لنـب مـع عالقـا      األخرى حترت األطراف الشيعيا

 .وش   من التواصل والتراور
يف احلكوما القبدما  نعم مني أقر  يعين سـعد السيالوي:

 إىل من سعشحون وزصوزون؟
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الصـف ومـع    حنـن مـع الوئـبم ومـع زوحيـد      ي باب :ـعل
استتبب  األمن، ءان اجته هذا االجتبه ءنحن نؤيده ألنه 

العراق  حببجـا إىل اسـتتبب  األمـن     عبحنن اآلن الش
واالستقرار والسالم، ثم حتـ  هـذه املظلـا العراقيـا    

امبمع نرى ان ستطيع كل منب أن  قق أهداءه، وحنن ي
..حنن املسلاني الذي جياعنب هو االسالم حقيقا يعين

يف هذا االطبر هل يـرى الشـيخ علـ  سـعد السـيالوي: 
دولا عراقيا  كوردستبن امابعا االسالميا يف ابا  أم 

 شيعيا مواءق علرت هذا؟
ألن الشيعا ليسوا وحدهم مواطنو العراق،  ال ي باب :ـعل

نظرنـب إىل   وإحيب أهل العـراق هـم السـنا والشـيعا إذا    
انتاب ازه الطبئفيا واملذهبيا، ثم هم عر  وكرد وزر 

 ..حقوق امايع وغ هم ءيجب أن زراعرت
نظـر  ابلفيدراليـا    طيـب شـو وجهـا    سـعد السيالوي:

األحرا  الكرديا؟ املطروحا من قبل
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الفيدراليا أن يكون للكرد حق يف أن يـديروا   ي باب :ـعل
اإرادزهم أن ميلكوا إرادزهم وإدارزهـم ءهـذا    وضعهم

القرآن والسـنا،   ش   ال غببر عليه إذا مب انطلقنب من
لكن إذا انطلقنب من اخلبرطا اليت خطهب لنـب سـبيك 

 ..الذي ي ريط علرت مشبعرنب ويؤثر ايكو ءهذا هو
زؤيد قيبم دولا كرديا واالنفصبل عن سـعد السـيالوي: 

 احلكوما املركريا ابريداد نعم أم ال؟
هـذا  رى زال  ال اآلن القيبدة السيبسا الكرديا ي باب :ـعل

زمن التجاعبت الكـب ة ولـي  زمـن     نهذا الرم ألن
ولكن حنـن   التجرئا والتشرذم، نعم حنن شعب كردي

جر  من أما حماد عليه الصالة والسالم، حنن ال نريـد  
اـل نريـد زوحيـد مجيـع      وحدة الصف العراقـ  ءقـط  

األقطبر االسالميا حت  رايا واحدة، "إن هذه أمـتكم  
تانـبه  وأنب راكم ءبعبدون" هذا هو الذي ن أما واحدة

بعـــ للش ونريده، ولكن هذا ال يعـين أنـه ال جيـوز   
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الكردي أن يستاتع حبقوقه وأن يـدير الـده ووضـعه    
الشريعا االسالميا، مجيع  أقرزه اإرادزه ءهذا أي ًب حق

الشعو  "وجعلنبكم شعواًب وقببئل لتعبرءوا" ءكاب أن 
العرا  شعب أي ًب الشعب الكردي شعب هذا  الشعب

 .ولكن لتعبرءوا له حق وهذا له حق
أريد أن أسنل أي ًب عن كيف زعبملكم  سـعد السـيالوي: 

احلراني الرئيسـيني هـل    مع القيبدة الكرديا احلبليا مع
 ءيه زعبون ءيه وئبم؟

التقـب  كـث ة،    نقبطهنب   زعبون ألنه هنعم ءي ي باب :ـعل
ولنب مالحظبت ومؤاخذات عليهم، ولكـن أي ـًب ءيـه    

عنب يعين كركب  سفينا واحـدة  مجي نقبط كث ة ثم حنن
 جيب أن حنبءظ علرت هذه السفينا سوا  علرت مسـتوى 

ــ  كوردســتبن ــراق، ء ــرت مســتوى الع ــع أو عل نحن م
االجتـبه   خيتلفـون عنـب يف   األحرا  العلابنيا ولـو هـم  
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داري اع نب البعض ثم كاب يواألسبس واملبدأ، ولكن 
زقول القبعدة نتعبون ءياب ازفقنب عليه، وقد قـبل جـل   

نـراه   ءكل مب [ وزعبونوا علرت الرب والتقوى] ه: شنن
ارًا ابلنسبا للنبس وزقوى ابلنسـبا ملـب ايننـب واـني اهلل     

 . نتعبون ءيه
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 حماوالت لتجنيب العراق حرب طائفية
 

مب  دا يف العراق اآلن يعين نـذير ال   سـعد السـيالوي: 
دوركم أنـتم كاسـلاني سـّنا     مسح اهلل حلر  طبئفيا،

، هل ءيه أي نوع من التوجه لديكم يف احلـر   أكراد
امابعا االسالميا للقيبم انوع من االزصبل مـن   أو يف

 الوسبطا من التحر  علرت األرض؟
ب أرجع إن شب  اهلل سنقوم مبحبوالت اهذا أنب مّل باب : يـعل

العراقيني خصوصًب وعلـرت   الصدد، ألن هذا يعود علرت
ألضرار وهذا خطر األما االسالميا مبجاوعهب انءدح ا

أهل السنا وامابعا ميثلون أكثريا األمـا   جسيم، ألن
يتواجدون  األكثريا املطلقا ولكن أي ًب إخوزنب الشيعا

يف كث  مـن األقطـبر االسـالميا، وال شـك أن زـوز       
وزفج  زلك اخلالءبت اليت حنن  العالقبت اني املسلاني

ينمرنب  ىلارينرت عن زلك اخلالءبت، يعين اهلل سبحبنه وزعب
انن لبطب أهل الكتب  حترت أهل الكتـب  لـبطبهم   
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ونتعـبون معهـم علـرت     وندعوهم إىل أن يتعبونوا معنـب 
نقبط االشعا ، يقول جل شننه: "قل يب أهل الكتـب   

سوا  ايننب واينكم" هذا ابلنسبا ألهل  زعبلوا إىل كلاا
قبلتنب  الكتب  وهم خيتلفون عنب يف الدين، ءكيف انهل

يننب وايـنهم خالءـبت مذهبيـا وخالءـبت رمبـب      الذين ا
الرمن، ءيجـب أن نتعـبون    أكثرهب زبرخييا عف  عليهب

ونتيخرت ءياب أمرنب اهلل سبحبنه وزعبىل وهو دينه احلـق،  
لتلف ءياب استحدثنبه من عند أنفسنب، املذاهب  ال أن

ب ولكـن  ــأذهبنن ا منــبدات نباعـوالطوائف واالجته
 ..ن اهللــدي

مبن ستتصلون هل ستتصـلون اـبحلر  سيالوي:سـعد ال
مبــن ستتصــلون عنــدمب زعــودوا ابلتيــبر  االســالم ؟

 الصدري ستتصلون اتيبر عبد العرير احلكيم؟
سنتصل مبب ميكننب االزصبل اه وايننب واني كـل   باب : يـعل

ط ـــ رواا بت وــعالق من ذكرزهم من زلك األطراف
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راه لصـب   وسنتصل اهم ونتشبور وسنش  إليه مبـب نـ  
امايع وحنن نران ابملسلاني أن  املسلاني، ومن مصلحا

يركروا علرت ق بيبهم اخلالءيا والدهم حمتل، ءيجـب  
نرّص صفوءنب وأن نوحّد جهودنب حبيث نستريين عن  أن

 يعـين اهـذه   أن يـدع  احملتـل اننـه حنـن حببجـا إليـه،      
التصرءبت نعط  الذريعا للاحتل انن يقول لنب: أنـتم  

لسـفكتم دمـبئكم ولتقـبزلتم،     لو زـركتكم  حببجا إل 
ءيجب أن نثب  للقبص  والدان  للعدو والصديق أننب 

عن أن  تل الدنب وحنن مبستوى مـن الرشـد    حنن ارينرت
 .اننفسنب والن ج حبيث نستطيع أن ندير الدنب

شيخ عل  ابا  أم  امابعا االسـالميا   سعد السـيالوي: 
ذا اللقـب  مـع   شكرًا لك علرت ه العراق كوردستبنيف 

العرايا، أعرائـ  املشـبهدين شـكرااًل السـتابعكم وإىل     
آخـر وحـوار آخـر أسـتودعكم اهلل والسـالم       ضيف

 . عليكم ورمحا اهلل واركبزه
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ــ صـخملـــ •  9:30م 06/03/2006|  ـالعراقـ
 جرينيتش) 6:30 ،( عودياـــالس

الطبلبـبن     شتبن اـني هـذا الشـخص واـني األخـرين     
ا نرت ان األخوه األكراد احلريصني علرت وحـدة   والربزان ،

 الرجبل.  العراق ووطنيته ان يس وا خلف هؤال 
نعــم ال لتفتيــ  العــراق ونعــم للحقــوق واملســبواه. 

احلكم يسـعون لتكـري     امعفري واحلكيم وغ هم من يف
الطبئفيه والعرقيه واملصب  الشخصيه ءوق املصلحه العبمه. 

من األعالم العراـ  واألسـالم  ااـراز الشخصـيبت      ا نرت
مجيـع القيـبدات    الشريفه والنريه من شعب العراق وجتبهل

طبئفيه واملذهبيه سوا  شـيعيه، سـنيه، عرايـه، كرديـه، او     
 .زركابنيه
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  لي  ابلتاين

 ) 11:52 م، 06/03/2006| ااـو عاـر الكـردي    •
  جرينيتش) 8:52 ،(السعوديا

 جــدا .ولكــن لــي  اــبلتاين كالمــك مجيــل ورصــني
احلقوق ءكل شرب يف العب  االسالم   والكالم امايل زؤخذ

انسـبن   جيب ان يعود الصحباه الشرعيني وان يكون لكـل 
يعيش يف العب  االسالم  حق مسبوي حلق املسـلم العراـ    

العـر  املسـلايني يبـدا ابسـم      وان يكـون كـالم العلاـب    
 قول ان النيا اسـالميا االسالم ولي  غ ه لك  استطيع ال

 وليس  شوءينيا
 . شكر و زقدير

  كوردستبننيهبد هه ركرت/االحتبد الوطين ال •

 11:46 م،05/03/2006| •

 جرينيتش ) 8:46،( عودياـــالس)

للانبضل الشيخ عل   الوطنيا والقوميا املواقف اشكر
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 ابا 
 thank s for mr.ali baper  

• baram_subhy@yahoo.com 

 14:51 م، 05/03/2006|

ـــعوديــالس)  ) 11:51 ،(                 اـــ
 جرينيتش

الدينيــا والوطنيــا  ه  ملواقفــانشــكر الســيد علــرت اــب
خلدمـا   هعاران يطول  والكرديا، ندعوامن اهلل واالسالميا

 .عاومب والشعب الكردى خصوصب االما االسالميا
  من هو صالح الدين األيوا ؟؟؟؟؟

ــ  • ــيخ رزكـ ــدس شـ ــل ـاملهنـ ــن السـ  يابنيابر مـ

 15:40 م، 05/03/2006|

 جرينيتش) 12:40 ،(            اـــعوديــالس)

 سالم يرى ابناألان من يقرأ زبريخ الكورد يف نصرة 

هنبلك ااطبل اشبوس ممـن داءعـوا عـن الفكـر األسـالم       
اروحـه وجسـده    احلنيف و داءعوا عن معتقدازه و ضـحرت 
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ان  مبهليا )ظالم ا وأوأيبم شبباه ك  يرى نور أألسالم يتب
ولكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هيهبت ثم هيهبت  ( صح التعب 

العثاـبنيني و   ابلكورد أيبم حكم سـالطني  مبذا ءعلوا الع 
اضطهدوا هذا القوم انسم الدين وشعبئره ومذاهبه وكذلك 

ثورة االسـالميا  الحبملوا الرايا احملاديا و ) أخواننب ألعر 
اـنن زكـون    عل  اـبا   اجمليدة (!!!!!! لذلك أنصح الشيخ

ميلـك واـبرادة    نفسه قبل ان زكون غ ه و يداءع اكل مـب 
. شعبه سالميا رصينا عن ق ياإ

وجعلنبكم أما وسطب
) 16:16م، 07/03/2006| خبلـد الكركـوكل   •

 جرينيتش) 13:16 ،(السعوديا
هذا هو عهدنب اهذا اجملبهـد الشـب  الـذي يـذكرن 

لثابنينيـبت ..يف احلـدود   العسـرة يف نهبيـا ا   جبهبده أعـوام 
وا انشهر ويف جببل  يف قريا كركرسك العراقيا أأليرانيا ..

حصبروس  ..وأذكر كيف كبن يطفرت  ءتنا أصبا  ءئتني 
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األكراد اجملهـبدين حقـب ..ال األكـراد النـبئاني      من أخواننب
األيـبم ..أه كـم    انح بن األم كبن ..كم يـذكرن  اتلـك  

س أكـراد عـراقيني جمبهـدين    حنتبج حنـن العكاـبن اىل أنـب   
نقبل اك أيهب اجملبهد .. ولكن ال نقبل مبن أزوا  مثلك ..واهلل

ال واهلل ..ولسـوف  .. يريدون ديبرنب وزهج نب من كركو 
جنبهد هؤال  الشرذما ال بلا من األكـراد املرزـدين ..وأن   

عل  سوف يكون معنب قطعب الشيخ
الشكر والتقدير

ـــخوـئبك• ) 20:26م، 05/03/2006| درــ

 جرينيتش) 17:26 ،( السعوديا
هاا مع الشخصـيا  املقبالا امل هالعرايا هلذ القنبة نشكر
الكرديا الشيخ عل  ابا  ،وندعوا كبءا القنوات  االسالميا

عالمـيني أن يهتاـوا   اال الف بئيا العرايا واالسالميا وكبءـا 
ردسـتبن العـراق خبصـا مـع     وابالحرا  االسالميا ءـرت ك 

 يف الن الشيخ حمبو  عند كـل املسـلاني   ابا  الشيخ عل 
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..العراق ملواقفه االسالميا

زهج  السبب  طبئفيه
 ) 20:53م، 06/03/2006| هــديل العبــبدي•

جرينيتش) 17:53 ،(السعوديا
مسؤول ءرع منظاا  `حماد عبد احلليم الدراج `أعلن 

العراقيا يف مدينـا السـابوة الواقعـا جنـو       اهلالل األمحر
ابلقوة وحتـ    د أن عدد العبئالت السنيا اليت ُهجِّرتاريدا

التهديد ابلقتل والتعذيب من قبل مليشيبت شيعيا قد الـ   
اآلن. وأوضح الدراج  يف زصـريح خـبص    عبئلا حترت 96

السـنيا   ملراسل مفكرة االسـالم يف السـابوة أن العـبئالت   
املذكورة زعيش حبلًيب يف املدارس والبنبيبت املهجورة خبرج 

مـن منـبزهلم مـن قبـل مسـلحني شـيعا        ملدينا اعد طردهما
ويـنز    .واستيالئهم علرت زلك املنبزل مبب ءيهب من ممتلكـبت 

الكشف عن هذه احلقبئق اعـد زكـذيب حكـوم  وشـيع      
العراق يف منبطق خمتلفا من  لعاليبت التهج  اليت زطبل سّنا
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.امنو  العراق 
مـعبل

 ) 5:21م، 07/03/2006| دـــ بدر سعيـــعبدالق•
جرينيتش) 2:21 ،( السعوديا

ان من يتبع السنا االسالميا ءـرت العـراق يـدر  اـنن     
االسالمرت الببرزين ءرت العراق هم من االكراد  علاب  الدين

القبدريـا والنقشـبنديا    ملـدارس الدينيـا   وءرت ايـران اي ـب  
منتشرة ءرت العراق وسوريبوايران واهلند وابكستبن و  يقل 

علاب  اننه كردى ءـب قبـل ان يقـول اننـه     من هؤال  ال احد
هو الطبع السبئد  مسلم او عراقرت او سورى او ايرانرت وهذا

ومع هذا ءقد خدموا االنسبنيا والكورد من خالل علاهـم  
نساع حترت ءـرت احلـك االوقـبت عبملـب دينيـب       وزقواهم و 

علرت  و , كورديب يتهجم علرت مسلم ولو كبن ظبملب او خمطن
قرت القبض عليه غدرا وحيلا ولكنه    ـد  ابا  احدهم , ال

ي   ذو هيئـا العلاـب    لومببدئه , يب شعرة واحدة عن دينه
واـذر   املسلاني والقرضـبوى حـذوه ويعكـوا زرع الفتنـا    
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.الفسبد اني صفوف املسلاني ءبهلل ءوق رؤسهم وأين املفر

احسن  يب شيخ
 6:4م، 07/03/2006| زوانــب املردوخــرت •

جرينيتش) 3:4 ،( عودياــــالس
شكرا لقنبزكم علرت اجرا  هذا املقبالا . وشكرا ملوقف 

ابا  الشيخ علرت
عرزنب

) 6:2  09/03/2006|العـراق  -ااو عبـدالرمحن   •

جرينيتش) 3:2 ،(السعوديا
يبشيخنب العرة اال ابمهبد

مهال ابا •
 23:29  05/03/2006|(مجــــــو)

جرينيتش ) 20:29 ،(       اـــالسعودي
واحدة ال غ  أستطيع قوهلب لألخ ابا  : نعرف  عببرة
لكن يف املستقبل لن يكون لنب الوق  لننبضل يف  , مب ذكرزه

زـرال هنـب  ثالثـا     , ال كوردسـتبن سبيل حقوقنب القوميا ل
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زطبـق عليهـب زقبليـد اسـتعابريا .      كوردسـتبن أجرا  مـن  
يصـومون و  جـون مثـل ج انهـم ,      األكـراد يصـلون و  

س و الطورانيني , لكن صالزهم و صيبمهم والعر  و الفر
حجهم و شهبدة أن ال إله إال اهلل   زنقذهم من التصـفيا ,  

امنا و هذا هو املهم , لكـن يـب    لكن ميكن أن زدخلهم إىل
حتبول  أخ  ابا  ال نريد الدخول يف جهنم سيبسيًب كاب أن 

.جرنب إليهب . مع احعام  الرائك

منبضل كردى•
 6:45م، 08/03/2006| حماـــــد

جرينيتش ) 3:45 ،(        السعوديا)
االستبذ علرت اـبا  مـن احـد الثـوريني الـذى يعـرف       

الكالم واخالصـه الشـديد للحركـا الكرديـا      ابمرا ة ءرت
. والدءبع عن السالم ابلطريقا االسالميا

رجل حصيف •
) 9:28م، 08/03/2006| ااو هاـبم مـن اريـداد   
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يتشجرين) 6:28 ،(السعوديا
رجل مببر  وحصيف واحلاد اهلل علرت نعاـا االسـالم   

اخـوة وانقيـب  وخملصـني لـراهم ولنبـيهم       يبقـرت املسـلاني  
الكـريم   ولدينهم مبدام هنب  مرشدين امثـبل هـذا الشـيخ   

وامثبل سيدي الشيخ الببسل حـبرا ال ـبري حف ـه اهلل    
واانب  اخوانـه واانـب  اعابمـه     وسلاه خبصا انه ءقد اخوه

احملـتلني   اقبراه علرت ايدي اجملـرمني القتلـا مـن   واصدقبئه و
واملنبءقني اعوانهم واحلاد اهلل نبصر عببده املتقني والصـالة  

سيدنب رسول اهلل واله واصحباه الرير امليبمني والسالم علرت
هكذا عرءته شيخرت من قبل

 ) 9:12 ، م 09/03/2006| كردى_يرت سرابز زاله•
جرينيتش) 6:12 ،( السعوديا
البعثني امللحـدين   الذى كبءح ضد رت ابا  هوشيخ عل

ــنوات  ــرت س ــو    ء ــق وه ــن احل ــداءع ع ــو ي ــيا وه  املبض
شـعب الكـردى علـرت نهـج     اليداءع عـن   االسالم ,واي ب

صلرت عليه وسلم وانه ليس  ءرت زفكره العصبيا  رسول اهلل
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ءـرت ضـل    ان زعـيش ابلسـالم   وامب يرده للشعب الكـردى 
كر كردى اسـالمرت  شيخ علرت ابا  جمبهد ومفالاالسالم ,و
الفكريا االسالميا وعنده شعبيا الكتب  من  وعنده عدد

عرءـه املسـلاني كاـب   يواسعا ءرت احنب  العراق ,ليـ   
دما االسالم اعرءه ,وءرت نهبيا اسبل اهلل العظيم ان يوءقه خل

ــه  ــبل اهلل ان جيعل ــراق و واملســلاني واس ــتبنللع  كوردس
......خ ا

را  اهلل خ  جرا ـج
) 19:42م، 11/03/2006| د العراقـ  أاـو امحـ  •

جرينيتش) 16:42 ،( السعوديا
اىل اخ العرير اجملبهد عل  ابا  ابر  اهلل اك ومبن يريد

اهلل عـراق  تـبج اىل مـن  كاـه      0لالسالم والعراق خ ا
واملذهبيـا والقوميـا ءـبلعراق     اعقل ال كاه ابسم الطبئفيا

 هلب والهلهب كفبنب وطن امايع وجيب ان يكون امايع خدمب

كفبنب كفبنب الشر يبحلرا  اليت ال يـبز  مـن ورائكـم غـ      
شركبت واليهاهب اال كم يـراح   الشر ءبنكم وهلل لستم اال
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وكم خيصر من املبل
جرا  اهلل خ  جرا 

) 19:48م، 11/03/2006| أاو امحـد العراقـ   •

جرينيتش) 16:48 ،(السعوديا
  ابر  اهلل اك ومبن يريداىل اخ العرير اجملبهد عل  ابا

عراق  تبج اىل من  كاـه  الاهلل اهلل لالسالم والعراق خ ا 
واملذهبيـا والقوميـا ءـبلعراق     اعقل ال كاه ابسم الطبئفيا

 وطن امايع وجيب ان يكون امايع خدمب هلب والهلهب كفبنب

كفبنب كفبنب الشر يبحلرا  اليت ال يـبز  مـن ورائكـم غـ      
شركبت واليهاهب اال كم يـراح    لستم االالشر ءبنكم وهلل

. ر من املبلسوكم خي
املصدر : العرايا . ن 
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